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1. Møtereferat 
 

Dato: 06.09.2018 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: Hos Solveig 

Referent: Henriette 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Henriette Kildahl Styremedlem 414 31 990 henriette_kildahl@hotmail.com 

Hanne-Grethe Sæhlie Kasserer 906 25 014 hanne-grethe.sahlie@bbnett.no 

Tove Merete Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Kjell Ivar Knutsen Styremedlem 416 30 274 kji-kn@online.no 

Solveig Fredriksen Aasen Nestleder 959 14 613 solveig.aasen@inn.no 

 
Forfall: Tove Merete Rosenberg, Hanne-Grethe Sæhlie og Kjell Ivar Knutsen 
 
AGENDA: 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste mm 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Referat godkjent. 
Oppfølging: 

• Friluftsparken på Kirkebyenga. Torild Dalsrud tar kontakt med Henriette Kildahl ang. fri-
luftsparken. Få med oss to personer til og avklare hva vi skal bruke pengene til.  

• Dufsetbakken. Videre arbeid, hva blir det? Grillplass? Brannvesenet uttrykte seg positivt 
til gnistsikker ovn, men ber om å få en mail om saken. 

• Stimerkingsprosjektet. Status. Går sin gang og det går bra. Prioriterer nå stien som går til 
Kirkebyenga fra Ormsetergutua. 

• Dugnadsfiber. Status. På Kirkebyenga skal fiberleggingen være ferdig i løpet av septem-
ber. Det graves lenger vestover. Alle skal få fiber innen 16. mai 2019. 

• Krakkene. Vedlikehold og nyanskaffelse. Vi bestilte fem krakker av Tord Lindstad, men 
har fått noe ennå, så bestillingen er annullert. Vi må derfor finne andre som kan produ-
sere krakker. Vi må ha krakker med understell av stål. 

• Busstilbudet. Ta kontakt med Hedmark fylkeskommune ang. skibuss til Gåsbu.  

• Sykkelrittet i pinsen. Oddvar prøver å finne ut hvem som er ansvarlig. 
 

3. Medlemsliste. Økonomi (Hanne – Grethe) 

 Medlemsantall 2018 pr 06.06: 83 
 Medlemsantall 2018 pr 31.08: ca. 90   

Beholdning Sparebanken Hedmark pr 06.06.18:  kr 99.550,34 
         pr 31.08.18:  kr 118.096,59  
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- Kommentar til beholdning pr. 31.08.18: 4.000 kr er gave fra 40 års jubileet og 
10.000 kr fra Sparebankstiftelsen. 

Søknad om tilskudd: 

• 25. juni fikk vi tilsagn om at vi kan få 145.000 kr fra Hamar kommune som ytterligere til-
skudd til bredbåndsutbyggingen i Vangsåsen. Midlene er ikke kommet på vår konto ennå. 
Brigt purrer. 
 

4. Verving av nye medlemmer 

- Ta kontakt med ikke-medlemmer. Tilby gratis medlemskap til ny-innflyttere.  
- Oppfordre Hanne-Grethe til å sende oss en oppdatert medlemsliste.  
- Henriette tar kontakt med aktuelle medlemmer på Kirkebyenga.   

 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Kjell Ivar: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  80 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Hanne-Grethe: Granstua – Skjeset – Torvet     60 eks 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     65 eks 
Solveig:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Innhold i neste nyhetsbrev som skal deles ut: 
- Leder (Tema: Medlemskap og engasjement!) - Oddvar  
- Frokosttreffet på Markestad 1. september – Solveig 
- Hvilke ideer fikk vi til framtidige aktiviteter - Solveig 

- Dugnadsfiber Status – Oddvar hører med Brigt Birkeland om status og skriver om temaet.  
- Stiene våre – Vegard Urset eller Christian Dufseth 
- Rakfisklag eller hva det nå blir 
- Nytt fra styret – Oddvar – gjesteboka som har forsvunnet. 

Nyhetsbrevet bør sendes ut i løpet av midten av oktober. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesiden/facebooksiden Videreutvikling 

- Hjemmesiden bør forbli en «basis-side» der vi legger ut aktivitetsplan, info om pågående saker, 
info om styret etc. Evt. legge ut lenker til hjemmesiden via Facebook-siden. 

- Styret undersøker muligheten for SMS-varsling. 
- Endre innstillingen på Facebook-siden til Vangsåsen vel slik at alle kan skrive på hjemmesiden? 

Diskutere dette nærmere på neste styremøte. 
 

7. Frokost på Markestad. Evaluering 

- Veldig positive tilbakemeldinger på arrangementet. 
- Solveig og Henriette tar kontakt med Charlotte Mohn for å høre om et arrangement før jul. Jule-

verksted? 

8. Kommuneplanen 

- Oddvar lager et forslag til innspill fra Vangsåsen vel som sendes styret til godkjenning før innsen-
ding til Hamar kommune.  

9. Detaljreguleringsplan for Ormseter 
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- Vangsåsen vel sendte en uttalelse til Hamar kommune 26. august 2018. 
 

NYE SAKER: 

10. Friluftsparken i Berglia. Ønske om lekeområde og sykkelpark. Se vedlegg. 

- Styret tildeler kr 16.000,- til Friluftsparken i Berglia. Styret foreslår at én rastebenk fra Åsvegen 
flyttes til Berglia for å få ned utgiftene i budsjettet for friluftsparken. 

11.  Krav knyttet til skade på eiendom – Kirkebyenga 22C  

- Vi gir tilbakemelding til advokat om at skade på grunnmur er et problem i hele Vangsåsen helt 
uavhengig av skøytebaner. 

12. Rakfisklag/hyggekveld i oktober/november. 

- Foreslått til 9. eller 16. november kl. 19.00. Oddvar hører med Ole ang. tid og sted. 

13.  Ideer innkommet på frokosttreffet 1. september. 

- Solveig og Henriette tar en gjennomgang av innspillene 20. september for å kategorisere innspil-
lene. Tas opp på neste styremøte.  

14. Møteplan Forslag 

Neste møte: Torsdag 11. okt 2018 kl 1900 hos Solveig igjen! 

Videre: Torsdag 15. nov 2018 kl 1900 hos 

Torsdag 29. nov 2018 kl 1900 hos 

Torsdag 11. jan 2019 kl 1900 hos 

Årsmøte:  Fredag 22. feb 2019 kl 1900  

15. Eventuelt 

 


